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Carantina la domiciliu /
izolarea în caz de COVID-19
Coronavirus (Sars-Cov-2)

În Kreis Steinfurt (districtul Steinfurt) continuă să apară cazuri de îmbolnăvire cauzate de noul
coronavirus. Autorităţile de sănătate şi de ordine publică continuă să ia măsuri cuprinzătoare
pentru a întârzia răspândirea în continuare a bolii, deoarece numai în acest mod sistemul de
sănătate poate evita suprasolicitarea şi poate reduce astfel la minimum efectele pandemiei
asupra grupurilor de persoane deosebit de vulnerabile.

PENTRU A ATINGE ACEST OBIECTIV, AVEM NEVOIE URGENTĂ DE
COOPERAREA DUMNEAVOASTRĂ!
Pentru a atinge obiectivul vizat, ca măsuri de protecţie împotriva infecţiilor servesc în special
izolarea la domiciliu a persoanelor infectate / bolnave şi carantina la domiciliu, precum şi aşanumitele teste prin tamponare pentru depistarea agentului patogen la persoanele suspectate de
a fi bolnave sau de a se fi contaminat.

Carantina / izolarea la domiciliu înseamnă că
cetăţeanul/cetăţeana
nu poate părăsi propria locuinţă (excepţiile urgente sunt reglementate prin dispoziţii ale
autorităţii locale de ordine publică)
pe cât posibil, trebuie să reducă la minim contactele cu alte persoane
trebuie să renunţe la contactele fizice cum ar fi strângerea mâinii, îmbrăţişarea, sărutul etc.
În afară de aceasta, se aplică următoarele:
Să vă menţineţi, atât cât este posibil, în cadrul gospodăriei, separat de ceilalţi membri
ai gospodăriei, separându-vă de aceştia atât în ceea ce priveşte timpul, cât şi în ceea
ce priveşte locul folosirii facilităţilor locuinţei. Separarea în ceea ce priveşte timpul
se poate realiza prin aceea că mesele nu sunt luate împreună, ci succesiv. O separare
în ceea ce priveşte locul se poate realiza prin aceea că vă aflaţi într-o cameră diferită de
ceilalţi membri ai gospodăriei.
Când tuşiţi şi strănutaţi, păstraţi distanţa faţă de alte persoane şi întoarceţi-vă în altă
direcţie; ţineţi îndoitura braţului în faţa gurii şi a nasului sau folosiţi o batistă de unică
folosinţă pe care o puteţi arunca imediat. Spălaţi-vă regulat pe mâini cu apă şi săpun şi
evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura.
Aerisiţi încăperile închise, de trei până la patru ori pe zi, timp de zece minute de fiecare
dată. Acest lucru reduce numărul de virusuri din aer şi împiedică uscarea mucoaselor
bucale şi nazale.
Nu transmiteţi articole de uz casnic (vase, rufe etc.) altor persoane / nu le împărtăşiţi cu
alte persoane fără a le spăla / curăţa înainte cu detergent.

Aveţi grijă la posibilele semne de boală, în special la simptome de răceală, cum ar fi
tuse, curgerea nasului, pierderea gustului / mirosului şi febră
Persoanele aflate în carantină / în izolare care prezintă din nou simptome ale acestui tip de
boală trebuie să contacteze numărul de telefon 02551 69-7100 pentru a raporta simptomele
Departamentului pentru Sănătate (Gesundheitsamt) şi pentru a obţine sfaturi cu privire la
modul cum urmează să se procedeze în continuare (de exemplu, frotiu pentru SARS-CoV
-2). În cazul în care frotiul evidenţiază un rezultat pozitiv şi sunteţi deci bolnav de COVID-19,
trebuie să luaţi măsuri suplimentare (de exemplu, măsurarea temperaturii de două ori pe zi şi
înregistrarea zilnică a propriei stări de sănătate «(ţinerea unui jurnal - fişierul este disponibil
pentru descărcare la adresa de internet www.kreis-steinfurt.de/corona)». Dacă aveţi nevoie de
tratament medical, vă rugăm să contactaţi mai întâi medicul de familie, prin telefon. În cazuri
urgente, cu o posibilă evoluţie care vă pune (subiectiv) viaţa în pericol, vă rugăm să sunaţi la
112 pentru a primi ajutor. În orice caz, vă rugăm să specificaţi legătura (posibilă) cu COVID-19.
Pentru a vă asigura aprovizionarea zilnică cu bunurile necesare, vă recomandăm
să solicitaţi unei persoane din familie sau din cercul de prieteni să efectueze
cumpărăturile. Dacă acest lucru nu este posibil, vă rugăm să contactaţi Serviciul de
Ordine Publică (Ordnungsamt) din cadrul municipalităţii dumneavoastră.
Angajaţii îşi vor primi în continuare salariul de la angajator în cazul unei carantine
dispuse oficial. Angajatorul poate solicita rambursarea costurilor.
Dacă vă simţiţi stresat(ă) emoţional, linia telefonică de îngrijire pastorală vă stă la
dispoziţie la numărul 02551 69-2830.

Sfârşitul carantinei/izolării
Persoanele care au avut contact cu un caz dovedit de COVID-19 şi, prin urmare, se află în
carantină, primesc în continuare indicaţii şi programări pentru testare de la Departamentul pentru
Sănătate (Gesundheitsamt), în conformitate cu criteriile RKI (Institutului Robert Koch). În cazul în
care în timpul perioadei de carantină persoanele afectate în mod constant nu prezintă simptome
iar testele produc permanent un rezultat negativ, carantina ia sfârșit în modul de scris în
rezoluția autorității locale de ordine publică.
În cazul persoanelor care suferă de COVID-19, Departamentul pentru Sănătate (Gesundheitsamt)
decide când se va termina izolarea. În acest scop, persoanele bolnave vor fi contactate telefonic
de angajaţii celulei de criză din Kreis Steinfurt (districtul Steinfurt), înainte de expirarea perioadei
calculate de izolare.
Pentru a contacta Departamentul pentru Sănătate Steinfurt (Gesundheitsamt Steinfurt), vă rugăm
să folosiţi linia telefonică 02551 69-7100.
Multe informaţii suplimentare găsiţi la adresele: www.kreis-steinfurt.de sau www.rki.de

Să abordăm noul coronavirus cu precauţie,
consideraţie şi prudenţă - şi astfel să reducem
viteza răspândirii coronavirusului şi să
protejăm în special grupurile vulnerabile!

